
Gemeente Rheen - Gewijzigde

vaststelling bestemmingsplan

“Hogesteeg 7 Achterberg”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

vergadering van 14 juni 2016 het bestemmingsplan “Hogesteeg 7 Achterberg.” heeft vastgesteld. Ten

opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging doorgevoerd. De wijziging heft betrekking

op de maximale inhoudsmaat van de bestaande woningen in het gebied. Deze waren in het ontwerp-

bestemmingsplan toegestaan tot 800 m3. Dit is in het vastgestelde bestemmingsplan teruggebracht

naar 600 m3. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 1 woning achter de bestaande woning

Hogesteeg 9. De woning wordt gerealiseerd in het kader van de ruimte voor ruimteregeling. Voor het

bouwen van de woning worden agrarische gebouwen op de percelen Hogesteeg 11 en Cuneraweg

162a, beide gelegen in Achterberg, gesloopt.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief raadsbesluit en onderliggende stukken, liggen van donderdag 23 juni

2016 tot en met vrijdag 5 augustus 2016 voor een ieder ter inzage.

• Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer

NL.IMRO.0340.BPHogesteeg7-VA01;

• het bestemmingsplan, is digitaal in te zien via onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter

inzage leggingen”);

• een analoog (papieren) exemplaren van het bestemmingsplan is in te zien in het gemeentehuis

van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer infor-

matie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar. Als u

vragen heeft kunt u contact opnemen met Martijn van Dee, telefoonnummer 140317 of e-mail mar-

tijn.van.dee@rhenen.nl.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten eerder geen zienswijze tegen het

ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 24 juni 2016 tot en met vrijdag 5 augustus 2016 bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op zaterdag 6 augustus 2016, tenzij binnen die termijn in sa-

menhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

’S-GRAVENHAGE. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan

het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) ver-

bonden.

Gewijzigden  v aststelling bestemmingsplan

“Hogesteeg 7 Achterberg.”

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 1 woning achter de bestaande woning Hogesteeg

9. De woning wordt gerealiseerd in het kader van de ruimte voor ruimteregeling. Voor het bouwen van

de woning worden agrarische gebouwen op de percelen Hogesteeg 11 en Cuneraweg 162a, beide ge-

legen in Achterberg, gesloopt. Het bestemmingsplan, inclusief raadsbesluit en onderliggende stukken

liggen van donderdag 23 juni 2016 tot en met vrijdag 5 augustus 2016 voor een ieder ter inzage.
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